




Již v roce 1908 se rozhodla C. k. zemská školní rada postavit budovu a zřídit v ní obecnou 
školu „Za dráhou“, avšak první světová válka a finanční krize zastavily tyto plány. Rozhodnutí 
o stavbě padlo až v roce 1923 a 1. 9. 1924 nastoupilo prvních 236 dětí do pěti tříd.

K slavnostnímu otevření došlo 28. 10. 1924 a škola byla pojmenována po tehdejším prvním 
ministru školství a národní osvěty Gustavu Habrmanovi.

Postupně byla okolo školy vybudována i školní zahrada.

V roce 1926 zhodnotila školní inspekce činnost konstatováním, že „učitelé jsou včas ve škole 
a návštěva dětí je pilná“.

Vzdělávání žáků pokračovalo zdárně až do roku 1939, kdy v září bylo vyučování zastaveno,  
a do školní budovy se nastěhovaly oddíly říšské branné moci. Výuka dětí byla přemístěna do 
náhradních prostor. Ve velmi ztížených podmínkách bylo vyučování po celou dobu druhé 
světové války zachováno.

Ve školním roce 1945 – 1946 se začalo učit opět v původní budově. Byl zde dokonce zaveden 
první telefon v obci.

V roce 1950 byla škola přejmenována na Národní školu prof. Zdeňka Nejedlého. Měla v té 
době pět tříd, druhý stupeň navštěvovali žáci ve městě.

Dětí přibývalo, a tak v roce 1960 bylo rozhodnuto vybudovat ve Svítkově úplnou devítiletou 
školu. Začalo se s přístavbami, výstavbou tělocvičny a školní jídelny. K slavnostnímu otevření 
nových prostor školy došlo v roce 1963 a koncem šedesátých let pak navštěvovalo školu 548 
žáků a učilo zde již 24 učitelů. Škola se starala o výchovu a vzdělávání mladé generace, rozví-
jela zájmy dětí a jejich sportovní aktivity.

Během dalších let se vylepšovalo a opravovalo. Přibyly odborné učebny, dopravní hřiště. V 80. 
letech proběhla plynofikace. Ta zapříčinila, že učitelé i žáci museli na tři měsíce školu opustit 
a byli rozmístěni do ostatních pardubických škol, aby se pak mohli vrátit do svých teplých 
učeben.
 
V lednu 1994 se škola stala právním subjektem a v roce 2002 byl slavnostně uveden v život 
celostátní program, tzv. INDOŠ (Internet do škol). Dnes si samozřejmě už školu bez počítačo-
vé učebny a internetu nikdo nedokáže představit. Nový předmět, informatika, se stal běžnou 
součástí výuky žáků. 



V současné době má škola dvě počítačové učebny (druhou od roku 2012) a knihovna byla 
vybavena notebooky, čímž vzniklo centrum umožňující využití moderních trendů ve výuce.

Vedení školy vždy dbalo na kvalitní využití volného času dětí, a proto vzniklo mnoho zájmo-
vých kroužků. Své místo si na škole našla i Základní umělecká škola Lonkova, jejímž odděle-
ním hry na hudební nástroje projde nejeden školák. 

Velmi kvalitní je dlouhodobá práce školní družiny. Počet oddělení se zvyšoval s počtem dětí, 
které školu navštěvovaly. V letošním roce se zvýšil počet oddělení na čtyři.

V roce 2002 došlo k rekonstrukci fasády v průčelí školy. Celkovou rekonstrukcí prošla v roce 
2006 také školní jídelna s kuchyní. Díky ní může škola zajistit  i stravování dětí z okolních 
mateřských škol.

V letech 2007 – 2008 získala družina nové prostory úpravou školnického bytu, a tak alespoň 
část dětí tráví čas po vyučování v příjemnějším prostředí, než je školní třída.

V roce 2010 došlo k celkové rekonstrukci budovy školy spojené se zateplením a zmoderni-
zováním kotelny.

Školní rok 2011 – 2012 byl posledním rokem, kdy školu vedla paní ředitelka Božena Koblíž-
ková. Do povědomí dětí i rodičů se zapsala nejenom výukou chemie, ale i svým lidským pří-
stupem, svou pracovitostí a snahou vylepšovat školu. Poslední z mnoha akcí odcházející paní 
ředitelky byla výstavba víceúčelového sportovního hřiště pro všestranné využití dětí.

Od školního roku 2012 – 2013 vede školu nová ředitelka, paní Ing. Monika Dobruská. Za 
krátkou dobu, po kterou je ve funkci, dokončila vybudování nové počítačové učebny, s jejíž 
výstavbou se započalo díky projektu EU – Peníze do škol. Dále pak byly zrekonstruovány 
dílny školy a pro děti byla zřízena školní kantýna. 

Jak vidno, nová paní ředitelka má mnoho sil, elánu a chuti do práce, takže ZŠ Pardubice – 
Svítkov i její zaměstnance a žáky čekají činorodé roky. 

Přejme si, aby případné překážky byly úspěšně překonány a aby žáci i učitelé a ostatní pra-
covníci školy měli pohodu a klid pro svou práci a mohli tak v ní najít uspokojení.



Devadesát let je dlouhá doba, pro existenci školy obzvlášť. Co dětí prošlo jejími lavicemi, 
prožívajíce své radosti i smutky. Co učitelů se zde vystřídalo s upřímnou snahou dát dětem 
to nejlepší, co v sobě našli.

I já jsem převzala pomyslnou štafetu vedení školy s úmyslem budovat moderní školu, od-
povídající dnešním požadavkům na vzdělávání dětí. Ve spolupráci s kolektivem pedagogů 
i ostatních zaměstnanců bych chtěla dotvářet kulturní pracovní prostředí i celkové klima tak, 
aby se zde cítili dobře žáci, zaměstnanci i rodiče našich dětí. Přeji si, abychom i nadále posky-
tovali našim žákům dobré základy všeobecného vzdělání, tak potřebné pro jejich všestranné 
uplatnění v dalším životě.

Cestou k tomu je stálá péče o kvalitu pracovního prostředí a zkvalitňování spolupráce mezi 
vedením školy, učiteli, rodiči i samotnými žáky. Preferujeme otevřenost v jednání, snažíme se 
naslouchat všem, kteří vstupují do vzdělávacího procesu.

A co si přát závěrem? Již slavný český rodák Jan Ámos Komenský řekl: „Komukoli prospěti 
můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vzne-
šených.“

Uvědomme si, že poskytovat vzdělání je službou i prací nesnadnou, za kterou si učitelé za-
slouží naše uznání. Nezapomínejme se Senecou, že „nikdo se moudrým nerodí, nýbrž se jím 
stává“.

A úplným závěrem si přejme, aby „výchova byla taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímá-
no jako cenný dar, ne jako povinnost“ (Albert Einstein).

Ing. Monika Dobruská



Ema  Křemenáková – 2. A
Moje milá školo, přeji ti, aby tě sluníčko stále lechtalo na oknech. Tvoje Eminka.

Zuzana Matějová –  5. B 
Škole přeju, aby měla hodně prvňáčků a aby měla ráda každého žáka, který se v ní učí.

Tomáš Koudela – 2. B
… aby měla hodně zajímavých knížek, které bychom mohli přečíst.

Matěj Hanč – 2. B
… aby měla velikou jídelnu a dalo se v ní dobře baštit a vybrat si jídlo ze tří druhů.

Petr Bezpalec –  2. B
… aby vychovávala dobré lidi a byl v ní pořádek.

Jan Prokop  –  absolvent 2014 
Pamatuji si, že když jsem poprvé, jako prvňáček, vcházel do třídy, tak jsem zakopl o práh. Naštěstí jsem 
to nebral jako špatné znamení. Také se mi nechtělo moc do školy chodit, ale teď se těším, a to především 
kvůli skvělému kolektivu. Přál bych všem ostatním, aby zažívali to stejné a stejně hezké jako já.

Jan Kašpar –  absolvent 2014
Doufám, že do této školy budou jednou chodit i mé děti a děti mých dětí.

Marie Zemanová  –  absolventka 2014
Nezáleží na tom, jak drahé vybavení má škola, ale na tom, koho v ní potkáváte a co v ní zažíváte. Na škole 
bych nic neměnila. Přeju jí, aby sem chodili takoví skvělí lidé, které jsem tady poznala i já.

Sára Anderlová –  absolventka 2014
Milá školo, přeji ti, ať jsi stále tím stejným místem přátelství, pohody a poznání.

Marie Kopáčová – 3. A
Chtěla bych, aby škola byla veselá.

Jiří Naštický – 8. B
… aby sloužila i nadále našim budoucím vědcům, profesorům a inženýrům.

Káťa Opočenská – 8. A
Milá školo, k devadesátému výročí ti přeji mnoho chytrých, pozorných a hodných žáků. Ať se jim tu líbí, 
aby se na tebe těšili a rádi do tebe chodili. Na to, že jsi babička, vypadáš jak školička.

Leona Tančynecová – 8. A
Devadesát, to není málo, 
však se svými žáky prožít to za to stálo. 
Do stovky ti chybí jen malinký kus, 
tak to s námi zlobivci vydržet zkus.

Honza Vávra – 8. A
Přál bych své škole, aby si zachovala toho ducha, kterého má již devadesát let. Ze všech škol, které jsem 
kdy navštívil, je tato zdaleka ta nejútulnější. Je přehledná, prostorná a celkově lidštější, než jiné školy.
Nepoznáte na ní devadesát let, a tak si myslím, že tu směle dalších devadesát let ještě může stát. Možná 
pak bude zcela jiná, každopádně jen tak lepší školu nenajdete.



1926 - první školní inspekce

1924 - slavnostní otevření školy

1908 - rozhodnutí C. k. školní rady o zřízení obecné školy „Za dráhou“

1923 - rozhodnutí o stavbě školy

1939 - obsazení budovy oddíly říšské branné moci

1945 - opětovná výuka a zavedení prvního telefonu v obci

1950 - přejmenování školy na Národní školu prof. Zdeňka Nejedlého

1963 - slavnostní otevření nových prostor školy

1994 - škola jako právní subjekt

2002 - celostátní program INDOŠ (Internet do škol)

2010 - dokončení celkové rekonstrukce školy

2014 - 90 let školy
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